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Gezondheidskundige grenswaarden van gevaarlijke stof-

fen worden gebruikt om de mate van aanvaardbaarheid 

van blootstelling te beoordelen. Om de blootstelling op 

de werkplek te reguleren leiden commissies van deskun-

digen grenswaarden af. Diverse landen hebben hun eigen 

WHO verband). De beoordelingen van de verschillende 

-

´expert 

judgement´ 

respons. Maar soms gebeurt het dat een stof op cruciale 

punten heel anders wordt beoordeeld. Dat kan dan leiden 

de voorgestelde gezondheidskundige grenswaarde. Hoe 

komt het dat verschillende commissies van deskundigen 

tot een afwijkende beoordeling kunnen komen?

-

werp op deze bijeenkomst nader toegelicht.

Centraal staat dus de controverse tussen de weten-

schappers.

Programma 

• Gerard Swaen. Benzeen

• Hans Kromhout. Glyfosaat 

• Wouter ter Burg N-Methylpyrrolidon

• Algemene discussie 

Benzeen is in het verleden veel gebruikt als oplos-en 

epidemiologische kennis. 

-

Gezondheidsraad (cie GBBS Nederland) en ECHA ( Europa).

-

 

blootstelling aan deze waarde.

De Gezondheidsraad (cie GBBS) komt tot het oordeel dat 

aan de kankerverwekkende werking ten grondslag liggen 

-

daling van het aantal bloedcellen. In latere cohort studies 

zag men alleen leukemie wanneer er ook sprake was van 

uitgebreide discussie plaats over de keuze van de humane 

De ECHA volgt de ATSDR (VS) in de keuze van het sleutelef-

fect: verlaagde bloedceltellingen. Men acht de studie van 

-

Alle drie benaderingen mogen dan tot drie verschillende 

Bij het verklaren van de verschillen spelen meerdere fac-

toren een rol zoals de uitkomst van de discussie wel of niet 

-

-

Het systeem van de huidige grenswaarden werkt goed 

-

 



-

-

-

interview met Sandra Philipsen in de rubriek Schuim en As 

van het programma Buitenhof nader toegelicht. Jolanda 

Rijnkels liet dit interview zien in haar inleiding op het 

onderwerp.

Paraquat met de ziekte van Parkinson. Glyfosaat is een 

-

naast groeiregulerende eigenschappen. Het kan ook als 

droogmiddel gebruikt worden. Het wordt zowel binnen 

als buiten de landbouw toegepast. Er zijn weinig blootstel-

Bij de beoordeling van het IARC op kankerverwekkende 

eigenschappen moet men zich realiseren dat het hierbij 

-

gische studies van groot belang. 

Daar ligt met betrekking tot glyfosaat een probleem. 

blootstelling waarvoor onvoldoende gecorrigeerd is.

-

cide applicators en hun partners zag men geen verhoogd 

andere middelen aanwezig. Hierop concludeerde het IARC 

dat er beperkt bewijs aanwezig is voor carcinogeniteit van 

glyfosaat in de mens.

schildklieradenoom) om tot het oordeel te komen dat er 

-

wekkende eigenschappen. De gegevens samen leiden tot 

-

-

genomen omdat men oordeelde dat deze binnen de range 

Verschillen in methodiek en belangen lijken de verschillen 

het IARC echter groter te maken dan ze zijn. Ze worden 

geblazen.

Er is gelukkig beter epidemiologisch bewijs in aantocht 

met betere gegevens over de blootstelling.

Kromhout staat in deze discussie nog onverkort achter de 

-

 

 

Tegenwoordig is NMP een ‘Substance of Very High Con-

-

tend nog geproduceerd en toegepast mag worden als de 

daggemiddelde blootstelling van werknemers lager is dan 

-

wordt opgenomen. RAC besloot op basis van het restric-

-

-

bleken ontwikkelingsstoornissen en afname in geboorte-

-

-



gaderingen kon men echter niet tot overeenstemming 

waren het er wel over eens dat het geen zin had om nog 

die met name zouden liggen in de wijze van ‘omgaan met 

gekozen had kunnen worden voor de chemosensorische 

Vragen & Discussie

taken overnemen. Hoe erg is dat? 

-

-

-

-

voorbeeld de laagste grenswaarde overal toepassen.

van grenswaarden bewust de keuze om alleen openbaar 

-

gewogen kunnen worden. RAC weegt deze data wel mee.  

-

Er wordt verbazing uitgesproken over het verschijnsel dat 

soms druk wordt uitgeoefend op de deskundigencommis-

bij het stellen van grenswaarden ook in het buitenland 

speelt. Waarschijnlijk speelt het in veel landen minder. 

-

ECHA (RAC) doen dit overigens wel.

het licht van risicobeheersing in bedrijven. De mate van 

-

zijn. Sommigen veronderstellen ook dat de industrie in dat 

waarmee grenswaarden worden ontwikkeld. Er zou één 

-

kader van de REACH dossiers.

 


